ZDARMA
říjen 2009
Zprávy o činnosti Rady města Nové Sedlo:
V měsíci září 2009 rada města zasedala 2x, a to
dne 2. 9. a 16. 9. 2009. Dne 2. 9. 2009 rada města projednala zhodnocení průběhu Novosedelské poutě, zhodnocení činnosti orgánů města za I. pololetí 2009, zhodnocení
realizace investičních akcí za rok 2009 a v bodě různé –
pronájem pozemků, prodej pozemků, provedení překládky sloupu, uzavření smluv, pronájmy nebytových prostor,
přidělení bytů, atd. Dne 16. 9. 2009 byly projednány body
pouze různé - žádosti o prodloužení nájemní smlouvy,
opravy v nájemních bytech, příspěvek na dopravu na divadelní představení, žádosti o příspěvek Okresnímu mysliveckému spolku v Sokolově, rozpočtová opatření, rekonstrukce čp. 118 , zřízení kamerového systému v Nové
Sedle, vyhodnocení dopisu předsedy občanského sdružení
N. S. Budoucnost pana Kohouta zaslaného na OBÚ Sokolov a zaujetí stanoviska Rady města Nové Sedlo a Města
Nové Sedlo k celé kauze a jiné.
Jednání zastupitelstva města:
Dne 9. 9. 2009 proběhlo IV. řádné zasedání Zastupitelstva města Nové Sedlo, které projednalo tyto body –
zhodnocení činnosti orgánů města za I. pololetí 2009,

zhodnocení investičních akcí za rok 2009, návrh investičních akcí na rok 2010 a v bodě různé – zpráva o stavu a
činnosti veřejné služby ve městě, architektonická studie
„Malá Anna“, záměr pořízení lesnické techniky, zpráva
o stavu připravenosti na topnou sezónu 2009 -2010, zrušení prodeje pozemku, schválení prodeje pozemků,
schválení rozpočtové změny, záměr města o bezúplatný
převod pozemků v majetku vlastníka O. I Manufacturing
Czech Republic,a.s. Dubí u Teplic, bezúplatný převod od
Pozemkového fondu v Sokolově, ukončení investiční akce: „Kanalizace – stará část“, dodatek č. 1 ke smlouvě,
koupě bytů, prodej domů čp. 27 a 95 v Chranišově a další.
V. řádné zasedání Zastupitelstva města Nové Sedlo
proběhne dne 2. 12. 2009 od 15.00 hodin ve velké zasedací síni Městského úřadu Nové Sedlo. Tímto srdečně zvu
všechny občany Nového Sedla.
Ing. Věra Baumanová

POZOR!!!
Rozpočet na rok 2010
POZOR!!!
Tímto vyzýváme všechny sportovní kluby, spolky, kroužky, občanská sdružení i jednotlivce ohledně grantových
příspěvků na rok 2010. Předkládejte své záměry, akce i projekty s žádostí o finanční částku z rozpočtu města
pro rok 2010 do 21. 10. 2009 buď prostřednictvím České pošty, a.s. nebo na podatelně MěÚ Nové Sedlo. Tiskopisy lze získat na internetových stránkách města nebo napsané volnou formou. Děkuji, Ing. Věra Baumanová

Datové schránky II.
Z hlediska ochrany osobních dat se zavádí systém agendových identifikátorů fyzických osob odvozených z kódu
agendy a zdrojového identifikátoru fyzické osoby, přičemž v každé evidenci bude jiné číslo. Z hlediska výkonu
veřejné moci je efektivní, aby existovalo pro přístup
k údajům ze základních registrů jednotné rozhraní
• Základní registr obyvatel
bude shromažďovat údaje o občanech ČR a o cizincích
s povolením k pobytu. Občan bude moci zjistit, jaký úřad
si vyžádal jeho osobní údaje a které to byly.
• Základní registr osob
Je míněn ekonomický subjekt – tedy právnické osoby,
podnikající fyzické osoby, organizační složky státu
i zahraničních právnických osob. Bude se jednat o platformu zastřešující nynější agendové informační systémy a
v tomto registru budou vedeny pouze údaje v aktuální

pokračování
podobě, zatímco historie bude uchovávána v příslušném
agendovém informačním systému.
• Registr práv a povinností
Bude vymezovat některá obecná pravidla pro komunikaci s ostatními registry a dalšími informačními systémy.
Představuje zároveň základ pro moderní statistiku, neboť
nezahrnuje žádné osobní údaje.
• Registr územní identifikace, adres a nemovitostí
Jehož údaje jsou ve veřejné správě nejvíce využívány,
budou obsahovat i grafickou část.
Návrh zákona o základních registrech v současné době
projednává PS PČR a bude podepsán prezidentem republiky.
Ing. Baumanová Věra
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STRANA 2
Zavřené školky
Pod tímto názvem docházela na elektronickou poštu
města kritická vyjádření s podpisem Anonym a Michelin.
Možná měli tito pisatelé zajít přímo do jedné
z mateřských škol pro odpověď.
Nejen jim, ale celé veřejnosti proto podám vysvětlení.
Již při zápisu dětí do předškolního zařízení se rodiče seznamují s vnitřním řádem školy, kde je dle platného Školského zákona vypsáno, kdy je zařízení uzavřeno. Konkrétní doba je oznámena rodičům v měsíci březnu (rovněž
dle zákona). Rodiče tak mají možnost v předstihu tuto
situaci řešit.
Chápu, že i tak to může být pro některé rodiče problém.
Kromě uvedených pisatelů si však nikdo nepřišel stěžovat.
Celkem je ve dvou mateřských školách v obci zapsáno
84 dětí. Jak vypadala docházka v červenci a srpnu, kdy
byla školka v provozu.

V týdnu od 7. 7. do 10. 7. počet dětí z obou školek 15,
z toho 10 maminek na MD.
V týdnu od 13. 7. do 17. 7. počet dětí z obou školek 14,
z toho 8 maminek na MD.
V týdnu od 20. 7. do 21. 7. počet dětí z obou školek 13,
z toho 7 maminek na MD
V týdnu od 17. 8. do 21. 8. počet dětí z obou školek 6.
Kde byl převažující počet dětí v době, kdy byla školka
v provozu? A proč jsou školky o prázdninách po určitou
dobu uzavřeny? Je to jediná možná doba, kdy se provádí
generální úklid, opravy, malování. A také doba, kdy si
pedagogičtí zaměstnanci musí vybrat převážnou část své
dovolené.
Karla Šímová

Městská policie Nové Sedlo hlásí a informuje:
Dne 31. 7. 2009 v 10.45 hodin asistovala hlídka MP
Nové Sedlo kolegům z OO PČR Loket při prověřování
oznámení vedené na linku 158, kdy oznamovala pracovnice pečovatelské služby Chodov, že se nemůže dostat
do bytu ke své klientce, která je po mozkové mrtvici, kdy
na klepání na vstupní dveře nikdo neotvírá. Po prověření
skutečností a možnosti ohrožení života a zdraví osoby,
došlo k násilnému vniknutí do bytu, kde byla nalezena
uživatelka bytu, která tiše a nesouvisle hovořila. Přivolána RZS dotyčnou ženu převezla do nemocnice
v Sokolově k lékařskému vyšetření. Následně byl byt
náležitě zabezpečen.
Dne 25. 8. 2009 ve 14.55 hodin bylo telefonicky oznámeno hlídce MP, že v Novém Sedle, část Nové Loučky,
na louce nad areálem technických služeb města je nějaký
opilý muž, který je v dolní části těla svlečen z kalhot
a tento zde leží. Po prověření oznámení a zjištění totožnosti muže, byl tento hlídkou MP převezen a umístěn
na PAZS Sokolov a kdy celá věc byla kvalifikována jako
přestupek proti veřejnému pořádku, za který mu byla uložena bloková pokuta.
Dne 27. 8. 2009 v 17.05 hodin opět MP asistovala hlídce OO PČR Loket při prověření oznámení na linku 158
ohledně skutečnosti, že v Novém Sedle, ul. Sklářská
čp. 293 nějaký muž z okna domu čp. 293 vyhazuje ven
do dvora skleničky.
Po lokalizaci konkrétního bytu byl zde nalezen muž,
který jevil známky ovlivnění alkoholem, tento odmítal
spolupráci s hlídkami PČR a MP, kdy byl následně umístěn na PAZS v Sokolově k vystřízlivění. Věc ponechána
v šetření OO PČR Loket.
Dne 28. 8. 2009 ve večerních hodinách MP dohlížela

na bezpečnost a plynulost silničního provozu
při konání lampiónového průvodu od MÚ
Nové Sedlo do Louček. Dále také dohlížela
v nočních hodinách na veřejný pořádek při konání ohňostroje a kulturní akce ku příležitosti rozloučení s letními prázdninami.
Dne 29. 8. 2009, v dopoledních hodinách, v prostoru
za budovou ZŠ Nové Sedlo, ul. Masarykova, bylo
MP Nové Sedlo ve spolupráci s MěÚ Nové Sedlo, zorganizována akce pro nejmenší a to střelba ze vzduchové
pušky.
str. Viktor Pavlík
str. Roman Tvarůžek
velitel Městské policie Nové Sedlo

Citát na tento měsíc:
Dívej se na veškeré jevy s naprostou nestranností a nebuď závislý na vnějších okolnostech.
(tibetské přísloví)
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STRANA 3
Společenská kronika

Kulturní akce
v říjnu a listopadu
12. 10. 2009
Přednáška s besedou na téma:
ISLÁM – jeho vznik a současnost
Přednáší: doc. Libuše Kubů
Zasedací síň MěÚ – 17,00 hod.
20. 10. 2009
Divadelní představení pro MŠ, ZŠ a rodiče s dětmi
Špalíček Cheb: O STATEČNÉM VAJÍČKU
Začátek: 9,00 hod.
Vstupné: 30,- Kč
23. 11. 2009
Vítání občánků
dle zaslaných pozvánek
27. 11. 2009
Společenský večer pro seniory
Městský dům METEOR – 19,00 hod.
K tanci a poslechu hrají manželé Homolkovi
28. 11. 2009
Zahájení ADVENTU
Městský dům METEOR – 17,00 hod.
Program: vystoupení žáků Základní školy,
rozsvícení vánočního stromečku.
Pečené kaštany, svařené víno.

♦ 60 let

Srbová Helena
Němček Jan

♦ 65 let

Schubert Petr
Charous Václav

♦ 76 let

Stojan Miroslav

♦ 78 let

Vrba František

♦ 79 let

Pinďáková Emilie
Štefánková Terezie

♦ 80 let

Hrdličková Inga

♦ 81 let

Horvátová Terezie
Mikovec Karel

♦ 85 let

Lomický Jaroslav

♦ 86 let

Aulický Josef

♦ 87 let

Kocourková Božena

♦ 89 let

Danišová Ludvika

Při příležitosti Vašeho životního jubilea Vám,
do dalších let pevné zdraví a dobrou pohodu, přeje
Městský úřad Nové Sedlo a Sbor pro občanské záležitosti.

Základní škola informuje
Ekologická exkurze
Dne 14. září se žáci 5.A a 8.A zúčastnili exkurze do tematického výukového centra společnosti EKODEPON Černošín. Děti si zde prohlédly nejen skládku komunálního
odpadu a třídičku plastů, ale dozvěděly se i zajímavosti
o praktickém využití recyklovaného odpadu. Nejvíce děti
zaujal proces třídění, který nelze provádět mechanicky.
Celou akci zorganizovala ing. Tousecká z odboru životního prostředí KÚ Karlovarského kraje. Exkurze byla

pro naše žáky přínosem, protože praktická ukázka je vždy
lepší, než pouhá šedá teorie.
Sport
Tenis-krajské kolo
Dne 15. 9.proběhlo v Kynšperku nad Ohří krajské kolo
v tenise žáků 2.stupně.
Naši tenisté ve složení Klára Demeterová,
Bedřich Rychna a Eduard Lakatoš obsadili 5.místo, ale
v okresním měřítku skončili jako druzí za ZŠ Sokolov,
Rokycanova ulice.
Pořadí:
1.místo – ZŠ Aš
2.místo – ZŠ Karlovy Vary, Konečná
3.místo – ZŠ Sokolov, Rokycanova
4.místo – ZŠ Cheb
5.místo – ZŠ Nové Sedlo
Žákům blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci.
Minitenis
Okresní kolo v minitenise žáků 1.stupně proběhlo
v Sokolově 17. 9.
Chlapci ve složení Martin Matta, Adam Frolík, Aleš Míča, Jakub Liška, Leoš Vítek, Jaroslav Nemček a Antonín
Jindra obsadili 7.místo.
I jim blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.

STRANA 4
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Konec prázdnin se vydařil
set metrový průvod, který vyrazil do tmy na pochod
po místních komunikacích, směr hřiště. Zde na účastníky
čekalo pohoštění. Ti odvážnější si mohli opéci buřtíka na
vzplanuvší vatře, při pozorování létavic z ohňostroje
a poslechu reprodukované hudby z blízkého traktoru.
Že účast byla hojná, svědčí i teplé pivo. To nebylo možné, při tak vysoké výtoči, uchladit. Naštěstí duchapřítomní novosedelští hasiči, kteří se na celé akci podíleli, našli
řešení v podobě chlazení hasícím přístrojem. A tak nakonec uspokojili nejednoho žíznivého účastníka, jenž se
u několikametrové plápolající vatry řádně zapotil.
Celá akce proběhla v přátelském duchu, bez újmy
na zdraví a výtržností.
Jan Pavlovčín

Vpředvečer posledního prázdninového víkendu se před
městským úřadem v Novém Sedle shromáždilo na tři stovky vyznavačů nočních pochodů při svíčkách.
Členové občanského sdružení Nové Sedlo Nový kurz, o.s.,
se rozhodli zpestřit konec prázdnin všem novosedelským,
loučkovským i chranišovským dětem a jejich rodičům.
Za podpory Města pro ně uspořádali lampiónový průvod,
který měl jasně vytýčenou trasu. Od Městského úřadu
v Novém Sedle, přes kruhový objezd, až na hřiště
v Loučkách. Za asistence Městské policie a členů hasičského záchranného sboru v Novém Sedle se vytvořil několika-

Výtvarný obor ZUŠ v Lokti a Městská knihovna
Loket vás srdečně zvou na obřad vypouštění
thajských luceren s přáníčky
v pátek 9. 10. 2009
od 18 hodin - Amfiteátr Loket
Akce je součástí výtvarného projektu „Světlo
nejen Betlémské“ a Týdne knihoven 2009.
Lucernu je nutno zakoupit předem v Městské
knihovně Loket (tel. 352 384 229) nebo ZUŠ
(Jana Lieblová, tel: 605 960 166). Cena lucerny
je 80 Kč. Děti mohou vypouštět lucernu pouze
v doprovodu rodičů! Občerstvení zajištěno.
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